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LIFE FINANČNI INŠTRUMENT ZA OKOLJE

LIFE finančni inštrument za okolje, ki ga je leta 1992 uvedla Evropska 
komisija, je eden vodilnih programov za implementacijo okoljske 
politike v Evropski uniji. Leta 2006 se je preoblikoval v LIFE+ Evropske 
unije. Projekt LIFE prispeva k izvajanju, razvoju in krepitvi institucij in 
zakonodaje ter vključevanju okolja v druge politike EU. Pripomogel je k 
razvoju novih rešitev okoljskih problemov, s katerimi se srečuje Unija, ter 
si prizadeval za izvajanje temeljnega političnega okoljskega dokumenta, 
6. akcijskega programa za okolje.

Cilj prvega od treh tematsko zaokroženih programov LIFE, programa 
LIFE Narava (poleg programov LIFE Okolje in LIFE Tretje dežele), 
je bil prispevati k izvajanju dveh evropskih osnovnih naravovarstvenih 
direktiv - Ptičje in Habitatne direktive. Osredotočil se je predvsem na 
habitate in vrste, vključene v vseevropsko omrežje Natura 2000. V okviru 
programa LIFE Narava je Evropska komisija sofinancirala projekte, ki 
so z različnimi pristopi pomagali ohranjati evropsko bogate, a ranljive 
rastlinske in živalske vrste ter njihova prebivališča.

Zelo me veseli, da je evropska sredstva pridobil tudi projekt LIFE Narava 
06 »Presihajoče Cerkniško jezero«. To je še dodatna potrditev pomena 
ohranjanja tega bogatega območja mednarodnega pomena in korak k 
doseganju skupnega cilja, še posebej pomembnega za Slovenijo, deželo z 
veliko biotsko pestrostjo. Obenem pa je to še en dokaz visoke strokovne 
usposobljenosti Notranjskega regijskega parka.

Projekti LIFE nedvomno prispevajo k razumevanju procesa vzpostavljanja 
ekološkega omrežja Natura 2000 in k postopnemu sprejetju tega omrežja 
na globalni in lokalni ter na strokovni in politični ravni. Skozi projekte se 
gradijo partnerstva, srečujejo se različni deležniki in oblikujejo rešitve, 
ki postopno vodijo k skupnemu cilju Evropske unije, to je zaustavitev 
upadanja biotske raznovrstnosti do leta 2010.

Janez Podobnik
minister za okolje in prostor RS
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PREDSTAVITEV PROJEKTA  “LIFE06NAT/SLO/000069  PRESIHAJOČE CERKNIŠKO JEZERO”

Območje Cerkniškega jezera je izjemnega mednarodnega 
pomena kar potrjuje tudi vključitev v mrežo območij Natura 
2000. Območje je opredeljeno tako na podlagi Direktive o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih 
in rastlinskih vrst kot tudi na podlagi Direktive o ohranjanju 
prostoživečih ptic. Obe predstavljata pravno podlago za 
vzpostavljanje območij Natura 2000. Lahko rečemo, da je 
mreža območij Natura 2000 ključni steber varstva narave 
v Evropski uniji.

Za območja Natura 2000 so v Evropski uniji na razpolago 
finančni programi za sofinanciranje naravovarstvenih 
projektov s skupnim imenom LIFE. Ker je Cerkniško jezero 
prepoznano kot naravni fenomen tako s strani slovenskih 
kakor tudi evropskih institucij, je s tem upravičeno do teh 
sredstev.

V letu 2005 smo napisali projektno nalogo in z njo 
kandidirali za pridobitev sredstev iz finančnega 
inštrumenta LIFE. V projektu smo predstavili Cerkniško 
jezero, njegovo rastlinsko, živalsko in kulturno bogastvo. 
Opisali smo težave, ki ogrožajo živalstvo in rastlinstvo na 

Cerkniškem jezeru ter navedli predloge za rešitve, ki bi 
prispevale k varovanju in ohranjanju Cerkniškega jezera. 
Z našo kandidaturo smo uspeli in tako bomo v času od 
01.01.2007 do 31.12.2009 izvajali projekt “Presihajoče 
Cerkniško jezero”. 

V projektu smo se osredotočili na tri glavne grožnje, ki 
ogrožajo naravo Cerkniškega jezera. Prva grožnja so 
spremenjene struge vodotokov, zaradi katerih nizka voda 
prehitro odteče, tla se prehitro osušijo in lesnate rastline 
prerastejo travnike. Tudi vodna površina je manjša in s tem 
manj vode za ribe ter ostale živali. Opuščanje košnje je 
druga grožnja, ki povzroča zaraščanje jezera z grmovjem 
in s tem izgubo primernega življenjskega prostora za 
ogrožene rastline in živali. Med grožnje spada tudi 
pomanjkljivo poznavanje problemov varstva narave na 
Cerkniškem jezeru. To so tri glavne grožnje, ki jih bomo z 
akcijami izvedenimi v tem projektu začeli odpravljati. 

V okviru projekta bomo na Cerkniškem jezeru izvedli 
botanično coniranje in izdelali načrt upravljanja. Na 
podlagi geoloških in geodetskih raziskav bomo izdelali 
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Leon Kebe je univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva. 
V okviru projekta je zadolžen za vodenje in koordinacijo 
projektnih aktivnosti.

načrt renaturacije vseh vodotokov na Cerkniškem jezeru. 
Na delih vodotokov Goriški Brežiček in Tresenc bomo 
renaturacijo tudi izvedli in s tem oba potoka vrnili v 
stare meandre. Odstranili bomo zarast smreke in bora na 
prehodnem barju v Dujcah. V projektu so predvidena tudi 
sredstva za odkup 250 ha zemljišč na Cerkniškem jezeru, s 
katerimi bomo naravi prijazno gospodarili. Velik del naših 
naporov bomo posvetili tudi izobraževanju. V prvi vrsti 
se bomo osredotočili na šolske otroke in mladino. O delu 
na projektu bomo obveščali tako lokalno kakor tudi širšo 
javnost.

Za izvedbo teh aktivnosti bo poskrbela skupina 
strokovnjakov, ki smo jih za potrebe izvajanja tega projekta 
zaposlili v Notranjskem regijskem parku. Na naslednjih 
straneh jih boste spoznali, ravno tako tudi njihovo delo.
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NOSILEC PROJEKTA: NOTRANJSKI REGIJSKI PARK

Občina Cerknica je leta 2002 ustanovila Notranjski regijski 
park z namenom, da se ohranijo, varujejo in raziskujejo 
naravne in kulturne vrednote tega območja. V Notranjskem 
regijskem parku hočemo zagotoviti z naravnimi danostmi 
in vrednotami usklajen nadaljnji razvoj kmetijstva, 
gozdarstva, turizma, rekreacije in izobraževanja ter 
zagotoviti ugodne materialne in druge pogoje za razvoj in 
življenje prebivalcev na območju Občine Cerknica. 

Notranjski regijski park je v štirih letih svojega delovanja 
izdelal smernice za vpis Cerkniškega jezera med svetovno 
pomembna mokrišča v okviru Ramsarske konvencije. 
Presihajoče Cerkniško jezero, podzemski jamski sistem 
Križne jame, Karlovice, Zelških jam in Rakovega Škocjana 
s Tkalco jamo so leta 2006 dobili to čast, da so bili uvrščeni 
med najpomembnejše ohranjene svetovne ekosisteme.

V sklopu projekta »Vzpostavitev dolgoročnega varstva 
kosca v Sloveniji«, ki ga je vodilo Društvo za opazovanje 
in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), smo sodelovali pri 
projektu odkupa zemljišč na Cerkniškem jezeru. Kupljeno 
je bilo 153 ha kmetijskih zemljišč, ki so trajno namenjena 

Valentin Schein je univerzitetni diplomirani arheolog, 
direktor Notranjskega regijskega parka in najzaslužnejši za 
ustanovitev parka ter pridobitev projekta LIFE Narava.

ohranitvi svetovno ogrožene travniške ptice kosca na 
Cerkniškem jezeru in varstvu narave. 

Že od samega začetka sodelujemo z različnimi partnerji 
pri raziskavah gob in njihovih rastišč, zbiramo foto 
dokumentacijo in izvajamo popise ptic, metuljev, dvoživk 
in drugih rastlin in živali. 

Z organizacijo strokovnih predavanj, vodenih izletov, 
fotografskih razstav, z izdajanjem publikacij in zgoščenk 
ter obveščanjem medijev prispevamo k izobraževanju 
prebivalcev Notranjskega regijskega parka na področju 
varstva narave in kulturne dediščine. 
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PARTNERJI IN SOFINANCERJI

Občina Cerknica se zaveda dragocenosti ohranjenega 
naravnega okolja in prednosti, ki jih takšno okolje nudi 
domačemu prebivalstvu. Leta 2002 je celotno območje 
občine Cerknica, z izjemo poseljenih krajev, razglasila kot 
zavarovano območje z imenom Notranjski regijski park, 
v velikosti 222 km2. V celoti podpira delovanje Javnega 
zavoda Notranjski regijski park, katerega poslanstvo je 
ohranjanje narave ter skrb za ozaveščanje in izobraževanje 
prebivalstva znotraj in izven parka. Predstavnica občine v 
projektnem svetu je Jasna Zalar.

Temeljno poslanstvo Biotehniške fakultete je 
izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in 
svetovalno delo. Skupna podlaga vseh študijskih in 
znanstvenih disciplin je proučevanje naravnih virov, 
varovanje okolja, varstvo naravne dediščine, sonaravna 
in trajnostna raba naravnih virov, pridelava in predelava 
kakovostne hrane ter sodobna biotehnologija. Dr. Alenka 
Gaberščik je v okviru projekta odgovorna za habitatno 
kartiranje območja Cerkniškega jezera in pripravo 
strokovnih osnov za načrt upravljanja.

Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge, ki 
se nanašajo na varstvo okolja in narave ter urejanje 
prostora. Na ta način skrbi za zdravo življenjsko okolje 
za vse državljanke in državljane RS, si prizadeva povečati 
skrb družbe za ohranjanje naravnega ravnovesja in 
biotske raznovrstnosti v državi ter spodbuja in usklajuje 
prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja. Zaradi izjemne 
pomembnosti območja Cerkniškega jezera, ki zajema 
izjemne naravne habitate in vrste, bo MOP sofinanciral 
projekt v letih 2007 – 2009. Mag. Julijana Lebez-Lozej bo 
spremljala projekt kot predstavnica sofinancerja.

V podjetju Inženiring za vode d.o.o. se ukvarjajo z 
urejanjem površinskih voda, pripravljajo  hidrološke 
in hidravlične študije, idejne zasnove ter projekte za 
ureditev vodotokov, vključno z renaturacijami. Že vrsto 
let spremljajo hidrološke razmere na Cerkniškem jezeru 
in so prepričani, da bo načrtovana renaturacija reguliranih 
vodotokov izboljšala naravne pogoje na območju jezera, 
ki so izjemnega pomena za nekatere vrste in značilne 
habitatne tipe. Mag. Rok Fazarinc je odgovoren za izvedbo 
načrta renaturacije vodotokov in samo renaturacijo.
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OBNOVA STRUG VODOTOKOV

Ena pomembnejših akcij projekta LIFE Narava je izdelava 
načrta renaturacije nekdanjih strug vodotokov na območju 
presihajočega Cerkniškega jezera. Rečni zavoji oziroma 
meandri so bili izravnani v prvi polovici prejšnjega stoletja 
z namenom izsušitve močvirnih travnikov. 

Na območju presihajočega Cerkniškega jezera so bili že 
zgodaj v 19. stoletju izvedeni poskusi izsuševanja polja in 
regulacije strug vodotokov. Večje posege je kasneje izvedla 
Vodna zadruga (1921), ki je skušala osušiti močvirni svet 
z delnimi regulacijami vodotokov: Žirovniščica (2000 
m), Lipsenjščica (1074 m), Tresenec (1146 m) in Goriški 
Brežiček (1143 m). Leta 1983 je bil izdelan projekt 
»Večnamenska akumulacija Cerkniško jezero«, ki pa k 
sreči ni bil izveden. 

Podjetje Inženiring za vode d.o.o. bo izdelalo projektno 
dokumentacijo, ki bo temeljila na pregledu stanja na 
terenu. Izdelani bodo geodetski posnetki širšega območja 
vodotokov, geološko sondiranje, hidrološke raziskave, 
kartiranje habitatnih tipov ter druge strokovne podlage 
za uspešno izvedbo projekta. Kot podlaga za projektno 

dokumentacijo nam bodo služili zgodovinski zemljevidi, 
med katerimi je najpomembnejši Franciscejski kataster 
iz leta 1823, in digitalni ortofoto posnetki, na katerih so 
še vidni poteki strug vodotokov pred izvedbo regulacij. 
V projektni dokumentaciji bo obravnavanih približno 
14 km strug vodotokov na območju Cerkniškega jezera, 
renaturacija pa bo izvedena vsaj na 500 m odseku regulirane 
struge Goriškega Brežička in prav toliko na Tresencu. 

Z daljšim zadrževanjem vode v strugah vodotokov 
bo projekt prispeval k ohranjanju naravnih razmer in 
izboljšanju ekoloških pogojev za ptice ter druge rastlinske 
in živalske vrste. Sonaravna ureditev strug vodotokov 
pomeni vzpostavitev prepoznavnih vijugastih meandrov 
vodotokov, ki so značilni za območje presihajočega 
Cerkniškega jezera. 

To bo prvi tovrstni projekt sonaravnega ravnanja z vodotoki, 
katerega glavni namen je vrnitev vodotokov v nekdanji 
potek struge. Projekt je bil predstavljen na Ministrstvu za 
okolje in prostor, Agenciji Republike Slovenije za okolje, 
in je sprejet z velikim odobravanjem.
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NAČRT UPRAVLJANJA

V projektu LIFE Narava bomo pripravili načrt upravljanja, 
kot podlago za urejanje območja Cerkniškega jezera. 
Namen izdelave načrta je ohranjanje naravnih in kulturnih 
značilnosti presihajočega Cerkniškega jezera. Cilj načrta 
upravljanja so izdelane usmeritve za vzdržen razvoj, 
s poudarkom na ustrezni kmetijski rabi območja in na 
izvajanju ukrepov za ohranitev ugodnega stanja vrst in 
habitatov.

Pri pripravi načrta bodo imele pomembno vlogo 
različne skupine ljudi: lastniki in uporabniki zemljišč, 
lokalne organizacije in društva. Vključena bodo znanja 
strokovnjakov različnih področij ter usmeritve zavodov in 
drugih organizacij, ki se ukvarjajo z urejanjem prostora. 
Lokalna skupnost bo prisotna v vseh fazah od priprave 
dokumentacije do sprejemanja načrta upravljanja. Pri tem 
bomo upoštevali pravna določila nacionalne in evropske 
zakonodaje ter opravili analize sedanjega stanja na 
Cerkniškem jezeru.

Maja Bidovec je univerzitetna diplomirana inženirka 
krajinske arhitekture. V okviru projekta skrbi za potek 
izvedbe projektne dokumentacije za renaturacijo vodotokov 
in pripravo izhodišč za načrt upravljanja.
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ODKUP ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU PRESIHAJOČEGA CERKNIŠKEGA JEZERA

Večina zemljišč na območju Cerkniškega jezera je danes v 
zasebni lasti. Zaradi presihajoče narave jezera travniki niso 
primerni za košnjo, zato jo lastniki postopoma opuščajo. 
Posledica opuščanja kmetijske rabe je hitro zaraščanje 
vlažnih travnikov in spreminjanje kulturne krajine.

Da bi zagotovili primerno dolgoročno gospodarjenje, 
namenjeno trajnemu ohranjanju naravne dediščine, 
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, vključuje 
projekt LIFE Narava tudi odkup zemljišč na poplavnem 
območju. Odkup poteka v skladu z Zakonom o ohranjanju 
narave in je prvi tovrstni primer v Sloveniji. Prav zaradi 
tega celoten postopek odkupa zemljišč predstavljamo tudi 
drugim upravljavcem zavarovanih območij, ki želijo z 
nakupom zemljišč ohranjati naravo.  

Naš cilj je v naslednjih treh letih odkupiti najmanj 250 ha 
zemljišč. Cilj bo gotovo dosežen, saj je odziv lastnikov 
presenetljiv – že v prvih petih mesecih letošnjega leta smo 
odkupili dobrih 60 ha zemljišč. 

Odkupna cena za en hektar je 605 EUR neto. V 
Notranjskem regijskem parku poskrbimo za pripravo 
obsežne dokumentacije in pridobitev vseh potrebnih 
dovoljenj ter soglasij, vse do sklenitve prodajne pogodbe 
pri notarju. Prav tako nosimo tudi vse stroške postopka 
odkupa, ki traja dobre tri mesece. 

Vabimo vse lastnike zemljišč na poplavnem območju 
Cerkniškega jezera, ki želite prodati svoje zemljišče v želji 
trajnega varovanja in ohranjanja tega območja, da nam to 
sporočite na tel. št. 05 90 91 612 ali po elektronski pošti na 
naslov: info@notranjski-park.si.

V Notranjskem regijskem parku želimo z odkupom 
zemljišč poskrbeti, da bo dediščina naših prednikov ostala 
neokrnjena tudi našim zanamcem. 
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KOŠNJA

Travnike bomo kosili enkrat letno. Z namenom ohranitve 
rastlinskih in živalskih vrst bomo s košnjo pričeli šele 
v prvih dneh avgusta, ko travniške ptice končajo z 
gnezdenjem. Avgust je navadno tudi najprimernejši čas 
za košnjo, saj je jezero takrat suho in tla dovolj trdna in 
varna. 

Kosili bomo na način, ki je pticam prijazen in sicer od 
sredine travnika navzven ter z ene strani travnika proti 
drugi. S tem bomo pticam omogočili, da se umaknejo 
na varno, v še ne pokošene predele jezera. Urejali bomo 
mejice, ohranjali posamezna grmovja in puščali manjše 
nepokošene pasove ob robu travnika, kjer bodo ptice, srne, 
zajci in druge živali lahko našle svoje zatočišče. 

Pokošena travinja vlažnih travnikov ni primerna za krmo 
živini. Primerna je le za steljo, ki pa je na današnjih 
kmetijah vedno manj uporabljajo. 

Sonja Tornič je ekonomistka z več kot dvajsetimi leti 
delovnih izkušenj. Na projektu je zaposlena kot projektna 
administratorka in skrbi za zbiranje ter pripravo potrebne 
dokumentacije za odkup zemljišč.
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CONIRANJE HABITATNIH TIPOV

Na Cerkniškem jezeru je veliko ogroženih habitatov, ki jih 
varuje Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst Nature 2000. Takšni 
habitati so: travniki na glineni podlagi, kjer prevladuje 
trava modra stožka, prehodno barje Dujce in z apnencem 
bogate vode s preprogami alg iz skupine parožnic. Slednje 
je možno najti na območjih, kjer se voda zadrži najdlje. 
Za učinkovito ohranjanje in varovanje takšnih habitatov 
moramo vedeti kje se nahajajo in kako z njimi ravnati. 

S tem namenom izvajamo botanično conacijo, pri kateri 
popisujemo prisotnost izbranih rastlinskih vrst. Celovit 
pregled rastlinskih združb nam bo osnova za pripravo 
načrta upravljanja območja in renaturacijo delov potokov 
Tresenec in Goriški Brežiček. Coniranje habitatnih tipov 
je nujen predpogoj za celostno varovanje Cerkniškega 
jezera.

ODSTRANITEV ZARASTI NA DUJCAH

Prehodno barje Dujce je zelo redko in ogroženo življenjsko 
okolje tako v Sloveniji kot v Evropi nasploh. V preteklosti 
je bilo na potokih v okolici Dujc, predvsem na Goriškem 
Brežičku, in na samem prehodnem barju narejenih veliko 
posegov. Posledica teh posegov je bilo znižanje vodostaja 
in povečana količina hranil v tleh. Zaradi tega so se Dujce 
pospešeno zaraščale, predvsem s črnim borom, rdečim 
borom, smreko, krhliko, brezo in različnimi vrstami vrb. 

Z renaturacijo dela Goriškega Brežička, ki bo zvišala nivo 
talne vode, in odstranjevanjem zarasti bomo vrnili Dujce 
v stanje pred posegi. Odstranitev zarasti bomo opravili v 
zimskih mesecih, ko bo na barju trdna snežna odeja, ki 
omogoča lažje in bolj varno gibanje. Odstranjevanje zarasti 
bo zaradi občutljivosti samega barja potekalo ročno, brez 
uporabe težke mehanizacije.
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MULČANJE

Na nekaterih delih Cerkniškega jezera je opazno 
hitro zaraščanje travnikov z lesnimi rastlinami. V 
Notranjskem regijskem parku si prizadevamo preprečiti 
zaraščanje jezerskih travnikov. Del projektnega območja, 
imenovanega Retje, je skoraj v celoti preraslo grmovje 
različnih velikosti in vrst, kar onemogoča košnjo. 

V ta namen bomo izvedli mulčanje, kar pomeni strojno 
odstranitev zarasti. V času projekta bomo odstranili 
grmovno zarast na 15 hektarjih območja. S tem želimo 
povrniti zaraslo območje v vlažne travnike in tako 
omogočiti življenjski prostor ogroženim travniškim 
vrstam, ki so tam zaradi zaraščanja izginile. Del zarasti v 
obliki posameznih grmov različnih velikosti bomo ohranili 
zaradi večje raznovrstnosti habitatov oz. življenjskih 
prostorov. Posamezni grmi so pomembno pribežališče 
živali, kot sta kosec in srna.

Dejan Bordjan je univerzitetni diplomirani biolog. Na 
projektu je zaposlen kot varstveni biolog, ki se ukvarja 
z botanično conacijo, popisom ptic in vodenimi ogledi 
narave.
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VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE MLADIH

Ohranjanja naravne dediščine Cerkniškega jezera in 
njegove okolice si ne moremo zamišljati brez poznavanja 
naravnih vrednot in pozitivnega odnosa do narave. Narava 
je vrednota, ki jo imamo, medtem ko je mnogi že nimajo 
več. S pridobitvijo evropskega projekta LIFE Narava 
se je v Notranjskem regijskem parku odprla možnost za 
izobraževanje otrok in mladostnikov o pomenu ohranjanja 
naravne in kulturne dediščine Cerkniškega jezera. 

Naš cilj je, da bi se vsak otrok in mladostnik, ki živi 
na območju parka, seznanil z našimi aktivnostmi in 
prizadevanji za ohranjanje narave.

Pridno smo zavihali rokave in se povezali z lokalnimi 
šolami in vrtci, ki so vse pokazale velik interes po 
sodelovanju. Na evropski dan parkov, 24.maja 2007, je 
bila ustanovljena mreža šol in vrtcev, v kateri sodelujejo 
Vrtec »Martin Krpan« Cerknica, Osnovna šola Notranjski 
odred Cerknica, Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek, 
Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas, Osnovna šola 
heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Osnovna šola 
A. M. Slomška Vrhnika, Osnovna šola 8 talcev Logatec, 

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec in Šolski center 
Postojna.

V šolah in vrtcu potekajo različne vzgojno-izobraževalne 
aktivnosti: predavanja, delavnice, naravoslovni dnevi, 
vodeno opazovanje ptic, nagradne igre in raziskovalne 
naloge. V prvi polovici letošnjega leta smo opravili že več 
kot 150 pedagoških ur. V začetku julija smo v Rakovem 
Škocjanu za učence in dijake organizirali raziskovalni 
tabor. 

Veliko pozornosti posvečamo tudi sodelovanju z učitelji 
in vzgojitelji. Oni so namreč tisti, ki lahko učne vsebine 
naredijo zanimive in poučne. Skupaj z njimi pripravljamo 
različna vzgojno-izobraževalna gradiva z naravovarstveno 
vsebino.
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OZAVEŠČANJE LOKALNEGA PREBIVALSTVA

V Notranjskem regijskem parku skrbimo za redna 
obvestila o naših aktivnostih v časopisih, na radiu, 
internetu in televiziji. Veliko pozornosti posvečamo 
rednemu objavljanju prispevkov v lokalnih medijih, kot 
so: Notranjski mozaik, Notranjsko-kraške novice, Radio 
94 in TV Oron. Pripravili smo spletno stran projekta LIFE 
Narava 06 »Presihajoče Cerkniško jezero«. Več o vsebini 
projekta in trenutnih aktivnostih si lahko preberete na life.
notranjski-park.si. V Mercator centru v Cerknici imamo 
svoj oglasni pano, kjer si lahko preberete, katere dogodke 
prirejamo v tekočem mesecu. Pripravljamo knjižni vodnik 
o rastlinah in živalih na Cerkniškem jezeru in zgoščenko o 
naravni in kulturni dediščini Cerkniškega jezera. Zbiramo 
pa že tudi gradivo za potujočo razstavo, ki bo predstavljala 
naš projekt.
 
Z namenom obveščati in osveščati prebivalce Notranjskega 
regijskega parka je izšel tudi ta bilten, ki povzema naša 
prizadevanja za ohranjanje naravne dediščine Cerkniškega 
jezera. Bilten bo izhajal dvakrat letno in ga bo prejelo 
vsako gospodinjstvo v Občini Cerknica brezplačno.

Gregor Torkar je profesor biologije in gospodinjstva in 
doktor znanosti na področju varstva naravne dediščine. 
Na projektu je zadolžen za izobraževanje otrok in 
mladostnikov ter ozaveščanje širše javnosti.



Vsebina:

1          Uvodnik ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika

2          Predstavitev projekta “LIFE06NAT/SLO/000069  Presihajoče    
            Cerkniško jezero”

4          Nosilec projekta: Notranjski regijski park

5          Partnerji in sofinancerji

6          Obnova strug vodotokov

7          Načrt upravljanja

8          Odkup zemljišč na območju presihajočega Cerkniškega jezera

9          Košnja

10        Coniranje habitatnih tipov in odstranitev zarasti na Dujcah

11        Mulčanje 

12        Vzgoja in izobraževanje mladih 

13        Ozaveščanje lokalnega prebivalstva


